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 الفعلية واجلملة االمسية اجلملة
 . هً التً تبدأ ب اسم:  االسمٌة الجملة 

 .         متفتحة           األزهار   –. مزدحم         الشارع   –.  معتدل       الجو   –.         واسعة          الدار   –

 خبر - 7اسم      - 0           االمسية اجلملة أركان

ا : المبتدأ – 1                             مرفوع بالضمة اذا كان مفرد 

امرف : الخبر – 2                          وع بالضمة اذا كان مفرد 

  . التً تبدأ بفعل هً : الفعلية اجلملة

 .        الرجل        جاء   –.        الذئب   عوى –.         الثلج         ٌسقط   –.         البرق        لمع   –

  مفعول به ( –فاعل  –) فعل  الفعلية              اجلملة أركان  
 ماضً : مبنً على الفتح  -0   الفعل

 مضارع : مرفوع بالضمة – 7         

 أمر : مبنً على السكون – 2         

 .مرفوع بالضمة  والفاعل

 : منصوب بالفتحة.مفعول به 

 الذي ٌسبقه حرف جر ،،، مجرور بالكسرةاإلسم المجرور : 

 منصوب بالفتحة الظرف :  

 .         مجتهدة            الطالبة  
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 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

 الضمةوعالمة رفعه  مرفوع مبتدأ الطالبة

 الضمةوعالمة رفعه   مرفوع برخ مجتهدة

 الضمةوعالمة رفعه  مرفوع مبتدأ الشجرة

 الضمةوعالمة رفعه   مرفوع خبر مثمرة

 الفتح على مبنً      ماض        فعل          أ ك ل  

         الض مة         رفعه   وعالمة        مرفوع         فاعل          الولد  

         الفتحة         نصبه   وعالمة منصوب،     به          مفعول             الت فاحة  

 فتحةال على مبنً       ماض        فعل   جاء

 بالضمة مرفوع فاعل الرجل

 المتحركة بالتاء التصاله السكون على مبنً ماض فعل          ف ه م ت  

 فاعل رفع محل فً الضم على مبنً متصل ضمٌر والتاء 

س    الفتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول          الد ر 

اف ر    الفتح على مبنً ماض فعل         س 

ف ى ط   األلف على لمقدرةا الضمة رفعه وعالمة مرفوع، فاعل          م ص 

 الفتحة نصبه وعالمة منصوب، زمان ظرف        ل ٌ ال  

ك م    الضمة رفعه وعالمة مرفوع، مضارع فعل          ٌ ح 

ً  الٌاء على المقدرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع، فاعل         الق اض 

ل   د   جر حرف الباء             ب ال ع 

 الكسرة جره وعالمة بالباء، مجرور اسم        العدل   

  



 80788000200ت /           محمد عوض البدري                           القواعد النحوٌة
 

 7872/  7877الصف الخامس االبتدائً                         الفصل الدراسً األول                      
 
 

 رابـهــــااعـ لـكـلـمــــةا

  اقرأ

  الدرس

  كتب

  أحمد

  الواجب

        مساء  

  ٌصنع

  النجار

        دوالب ا

  أذهب

  إلى

  المدرسة

ا         صباح 

  الشمس

  ساطعة
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 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

  المدرسة

  جمٌلة

  ذهبت

  األم

  إلى

  السوق

        ٌشرب  

  الطفل

  اللبن

       جمع  

  الفالح

  الزهور

ا        فجر 

        اكتب  

  الواجب
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 هو ما دل على اثنٌن أو اثنتٌن بزٌادة  ) ألف ونون ( أو ) ٌاء ونون (المثنى : 

 عالمة اعرابه

 ٌرفع باأللف
 مبتدأ   خبر   فاعل

 ٌنصب بالٌاء
 مفعول به

 ٌجر بالٌاء
 بعد حرف الجر

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

 فعل ماض مبنً على الفتح حضر

 فاعل مرفوع باأللف ؛ ألنه مثنى العالمان

 مفعول به منصوب بالفتحة الحفل

 مبتدأ مرفوع باأللف ؛ ألنه مثنى المعلمتان

 خبر مرفوع باأللف ؛ ألنه مثنى مهذبتان

 فعل ماض مبنً على الفتح شاهد

 فاعل مرفوع بالضمة السائح

 مفعول به منصوب بالٌاء هرمٌن

 فعل ماض مبنً على الفتح سلم

 فاعل مرفوع بالضمة مهندسال

 حرف جر على

 اسم مجرور بالٌاء ؛ ألنه مثنى العالمٌن

 فعل ماض مبنً على الفتح كافأ

 فاعل مرفوع بالضمة المعلمان

 مفعول به منصوب بالٌاء المتفوقٌن
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 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

  التلمٌذان

  مجتهدان

  الولدان

  محبوبان

  مر

  فً

  الطرٌق

  رجالن

  زار

  الرئٌس

  مصنعٌن

  قرأ

  أحمد

  عن

  عالمٌن

  حضر

  الفائزان

  الحفل

  كرم

  المعلم

  التلمٌذٌن

  قرأت

  قصتٌن
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 أنواع الجموع

 جمع تكسٌر – 2جمع مؤنث سالم       – 7جمع مذكر سالم     – 0

 ، ٌن ( على مفرده  هو ما دل على أكثر من اثنٌن بزٌادة ) ونجمع مذكر سالم :  – 0

 المعلمٌن –المعلمون  –الكذابٌن  –الكذابون  –المصرٌٌن   -المصرٌون 

 هو ما دل على أكثر من اثنتٌن بزٌادة ) ات ( على مفرهجمع المؤنث السالم :  – 7

 زجاجات    -العبات    -مدربات    -لحظات    -صدٌقات    -أمهات  

 ن اثنٌن أو اثنتٌن بتغٌٌر صورة مفردههو ما دل على أكثر مجمع تكسٌر :  – 2

 األراضً  -طرق    -أنهار    -شوارع    -أشجار    -أقالم    -العلوم  

 اجمع الكلمات التالٌة جمع مذكر سالم

 .....................           ...    المخلص      .................        .......   المعلم 

 .....................            ... السائح          ............     ............    العامل  

 اجمع الكلمات التالٌة جمع مؤنث سالم

 ............     زجاجة ............             حجرة ............                 ةالمعلم

 ............    أم          ............      مجتهدة ............                العبة  

 مع الكلمات التالٌة جمع  تكسٌراج

 ............    رجل ............                   قمر............              فصل  

 ............    نحلة ............                 كتاب............                 ولد
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 اعراب جمع التكسٌر

 

 ٌرفع بالضمة               ٌنصب بالفتحة                   ٌجر بالكسرة

 

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

                        فعل ماض  مبنً على الفتح حضر

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ؛ ألنه جمع تكسٌر التالمٌذ

 حرف جر إلى

 اسم مجرور ب إلى وعالمة جره الكسرة المدرسة

ا  نصوب بالفتحةظرف زمان م       صباح 

                              سلم ، فعل ماض  مبنً على الفتح سلمت

 التاء  ، تاء الفاعل 

 حرف جر على

 اسم مجرور بـ على  وعالمة جره الكسرة ؛ ألنه جمع تكسٌر األصحاب

 فعل مضارع مرفوع بالضمة ٌدرب

 فاعل مرفوع بالضمة القائد

 مفعول به منصوب بالفتحة ؛ ألنه جمع تكسٌر الجنود
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 الجمل التالٌة:اعرب 

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

  أحضر

  المعلم

  مصاحف

  تصون

  الدولة

  اآلثار

  من

  اللصوص

  حضر

  الطالب

ا         مبكر 

  ابتعد

  عن

  األشرار

  كتبت

  

  األقالمب

 

 



 80788000200ت /           محمد عوض البدري                           القواعد النحوٌة
 

 7872/  7877الصف الخامس االبتدائً                         الفصل الدراسً األول                      
 
 

 اعراب جمع المذكر السالم

 ٌنصب وٌجر بالٌاء                       ٌرفع بالواو 

 اعـرابـهــــا كـلـمــــةلـا

                        فعل ماض  مبنً على الفتح انتصر

 فاعل مرفوع بالواو ؛ ألنه جمع مذكر سالم المصرٌون

 حرف جر فً

 اسم مجرور بـ فً وعالمة جره الكسرة الحرب

 فعل مضارع مرفوع بالضمة تنقل

 فاعل مرفوع باأللف  ؛ ألنه مثنى السٌارتان

 لٌاء ؛ ألنه جمع مذكر سالممفعول به منصوب با المسافرٌن

 مبتدا مرفوع بالواو؛ ألنه جمع مذكر سالم المؤمنون

 خبر مرفوع بالواو؛ ألنه جمع مذكر سالم صادقون

                              سلم : فعل ماض  مبنً على الفتح سلمت

 التاء : تاء الفاعل 

 حرف جر على

 بـ على وعالمة جره الٌاء ؛ ألنه جمع مذكر سالم اسم مجرور المتفوقٌن

 فعل مضارع مرفوع بالضمة  ٌحب

 لفظ الجاللة (  فاعل مرفوع بالضمة هللا
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 اعرب الجمل التالٌة:

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

  ٌحب

  هللا

  المتقٌن

  ٌرضى

  هللا

  عن

  الصابرٌن

  الجنود

  مخلصون

  الصٌادون

  نشٌطون

  ٌطوف

  المسلمون

  حول

  الكعبة
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 السالم مؤنثاعراب جمع ال

 ٌنصب وٌجر بالكسرة                       ٌرفع بالضمة

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

               فازت فعل ماض   فازت

 فاعل مرفوع بالضمة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم الالعبات

 الباء : حرف جر بالمباراة

 المباراة : اسم مجرور بـ الباء وعالمة جره الكسرة  

 فوع بالضمةفعل مضارع مر ٌكرم

 فاعل مرفوع بالضمة المدٌر

 مفعول به منصوب بالكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم  المتفوقات

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  ؛ ألنه جمع مؤنث سالم الطبٌبات

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة  ؛ ألنه جمع مؤنث سالم  مخلصات

                              سلم : فعل ماض  مبنً على الفتح سلمت

 ء : تاء الفاعلالتا 

 حرف جر على

 اسم مجرور بـ على وعالمة جره الكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم الطبٌبات
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 اعرب الجمل التالٌة:

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

  كرمت

  الدولة

  المعلمات

  قرأت

  صفحات

  عن

  العلم

       ترق  

  النسمات

  فً

  الربٌع

  الطالبات

  فائقات

  شكر

  المدٌر

   المعلمات
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ا (  اعراب الفاعل  ) مرفوع دائم 

ا ، جمع مؤنث سالم ، جمع تكسٌر:  ٌرفع بالضمة - 0                                    مفرد 

 مثنىٌرفع باأللف :  – 7

  جمع مذكر سالمٌرفع بالواو :  – 2

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

 فعل مضارع مرفوع بالضمة ٌتقدم

 فردفاعل مرفوع بالضمة ؛ ألنه م المجتهد

 حرف جر إلى

 اسم مجرور بـ إلى وعالمة جره الكسرة المجد

                        فعل ماض  مبنً على الفتح دخل

 فاعل مرفوع باأللف ؛ ألنه مثنى التلمٌذان

 مفعول به منصوب بالفتحة الفصل

 فعل مضارع مرفوع بالضمة ٌنظم

 فاعل مرفوع بالواو ؛ ألنه جمع مذكر سالم المجتهدون

 وب بالفتحةمفعول به منص وقتهم

                         فعل ماض  مبنً على السكون شاركت 

 بالضمة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم فاعل مرفوع الفتٌات

 حرف جر فً

 اسم مجرور بـ فً وعالمة جره الكسرة المسابقة

 فعل مضارع مرفوع بالضمة ٌدافع

 فاعل مرفوع بالضمة ؛ ألنه جمع تكسٌر الجنود

 حرف جر عن

 المة جره الكسرةاسم مجرور بـ من وع الوطن
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 اعرب الجمل التالٌة:

 اعـرابـهــــا لـكـلـمــــةا

  نجح

  المجتهدان

  أجرى

  العالم

  تجاربه

  فً

  المعمل

  سقى

  الفالحون

  زرعهم

  دافع

  الجنود

  عن

  وطنهم

  تتنافس

   الالعبات

  فً

  المسابقة
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 المفردرفع الفاعل 

 عراب الفاعل المثنىإ

 حلل الجمل التالٌة الى فعل وفاعل كالمثال

 الفاعل الفعل الجملة م

 الطفل لعب لعب الطفل بالكرة 0

ا 7                     سافر الرجل مبكر 

   شرب الكلب الماء 2

   شرحت المعلمة الدرس 4

   قفز القرد على الشجرة 0

   كتبت التلمٌذة الدرس 6

 

 

                              القاعدة : الفاعل دائم ا مرفوع

   اذا كان الفاعل مفرد أو جمع تكسٌر أو جمع مؤنث سالم ) ٌرفع
 بالضمة (

 أكمل الجدول كالمثال

 السبب عالمة الرفع الفاعل الجملة م
 مفرد الضمة الطفل لعب الطفل بالكرة 0

    نجحت التلمٌذات 7

    أبدع العلماء 2

    أقلعت الطائرة 4

فازت المجتهدات  0
 بالمسابقة

   

    فرح الجمهور بالفوز 6
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 عراب الفاعل جمع المذكر السالمإ-22

 
 

 القاعدة : ٌرفع الفاعل باأللف إذا كان مثنى  

 أكمل الجدول كالمثال

 السبب عالمة الرفع الفاعل الجملة م

    ٌضحك التلمٌذان 0

    ربح المتنافسان 7

    تجري المتسابقتان 2

    الفرٌقانتعادل  4
    تقدمت الفائزتان 0

    ارتفع الطائران 6

  

  

 

 القاعدة : ٌرفع الفاعل بالواو إذا كان جمع مذكر سالم.

 أكمل الجدول كالمثال

 السبب عالمة الرفع الفاعل الجملة م

    صعد المسافرون للقطار 0
    ربح المتنافسون 7

    المواطنونفرح  2

    ٌحفز المدربون الالعبٌن 4

    احتفل الفائزون 0

    نبغ الموهوبون 6
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ا السبب:  بٌن عالمة رفع ما تحته خط موضح 

 السبب عالمة الرفع الجملة م

   التلمٌذانٌذاكر  0

   التعلٌمات الزائرونقرأ  7

   أوفٌاءاألصدقاء  2

   متفتحتان الزهرتان 4

   مجتهدات المهندسات 0

   مغلقالباب  6

 

 


